
2. Letní škola PF JU ČB (MEVPIS Vodňany – FROV) 

 

D = dopoledne, O = odpoledne                        začátek 9:00;  konec 17:00 

(v některé dny výuka ve více skupinách) 

 

11. 7. 2016 

D: Hanka Švejdová: Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp – prožitkové a situační učení  v praxi   

O: Eva Svobodová: Cesta za pravidly aneb My se vlka (ani pravidel) nebojíme   

 

12. 7. 2016 

D+O:  Jan Svoboda: Sebereflexe jako základ mentální hygieny učitelky v MŠ aneb Jak poznat sama 

sebe a nezbláznit se z toho  

 

13. 7. 2016 Kurz I. Pro vedoucí pracovníky 

D: Dana Machová, Zdeňka Dufková: Kulatý stůl s ČŠI aneb Inspekce očima inspektorek – Diskuze o 

problematice vzdělávání z pohledu mateřských škol a ČŠI  

O: Miroslav Procházka: Komunikujeme s rodiči a s kolegy aneb Aby nám tu bylo hezky  

 

13. 7. 2016 Kurz II. Pro předškolní pedagogy s praxí i bez praxe 

D: Miroslav Procházka: Komunikujeme s rodiči aneb Jak na to, abychom si rozuměli   

O: Zuzka Kupcová: MALÍ/VELCÍ VÝTVARNÍCI aneb praktické sdílení zkušeností - ukázka neobvyklých 

výtvarných technik, kombinace jednoduchých výtvarných technik, návrh a realizace výtvarné 

činnosti na zvolené téma ...   

 

14. 7. 2016 

D: Jiřina Oršlová: Foukací harmoničky v rukách dětí jako motivační nástroj na cestě k písničce  

O: Helena Havlisová, Miluše Vítečková: Problémy inkluze Aneb co by se mělo změnit oproti nám již 

známé  integraci   

 

 

 

 



18. 7. 2016 

D: Hanka Švejdová: Kdybych dostal nápad, bylo by mně líp – prožitkové a situační učení  v praxi   

O: Eva Svobodová: Cesta za pravidly aneb My se vlka (ani pravidel) nebojíme  

 

19. 7. 2016 

D: Marek Herman Přednáška I. 9.00 – 10.30  Psychosomatika  

O1: Marek Herman: Den pro mě - dílna, kde se v klidu a pohodě budete věnovat jen samy sobě:  jaký 

je můj svět, jak se mi vlastně daří, co bych chtěla zpevnit nebo případně změnit?  

O2: Iva Křikavová: Pomoz mi, abych to dokázal sám aneb Setkání s pedagogikou MM 

 

20. 7. 2016 

D: Marek Herman Přednáška II. 9.00 – 10.30  Symbolika pohádek  

O1: Marek Herman: Den pro mě - dílna, kde se v klidu a pohodě budete věnovat jen samy sobě:  jaký 

je můj svět, jak se mi vlastně daří, co bych chtěla zpevnit nebo případně změnit?  

O2: Hanka Švejdová, Eva Svobodová: Jak plánovat, aby to mělo smysl aneb Plánování v rámci 

třídního vzdělávacího programu   

 

21. 7. 2016 Kurz I. 

D: Helena Havlisová, Miluše Vítečková: Problémy inkluze aneb Co by se mělo změnit oproti nám již 

známé  integraci  

O: Petra Waldaufová: Prožitková grafomotorika s hudbou a výroba deštné tyče 

 

21. 7. 2016 Kurz II. 

D: Petra Waldaufová: Podzim aneb Prožitkové učení s hudbou   

O: Hanka Švejdová, Eva Svobodová: Nejsme žádný mrňata aneb Jak na to s dvou až tří letými dětmi 

v MŠ  

 


